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 נוכחים .7

 

 איציק שטיינברג

 רודב גילא

 אייל ברייטברט

 חני טבק

 חגי תם

 יואל ליפשיץ

 יריב אהרון

 פנינית חברוני

 

 נעדרה .3

 

 ל "בחו –ציונה שרוני 

 

 ם ועדת נוערדיון ע .2

 

 .ס בנימין"מלווה ישובי ממתנ –דורון גילבוע  :השתתפו

 .ר ועדת נוער"יו –תמר רוט   

 .חברת ועדת נוער –חנה שפיגלמן   

 .רכזת קהילה –הרטמן בריינה   

 .נעדרה מהדיון ללא סיבה מוצדקת –נועה גרוס רכזת נוער  
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 .סקרה את פעילות הנוער בשנה האחרונה –חנה 

 .'יב-'ה ואברמי נמצאים בשנה השלישית כרכזי נוער טיפלו בנוער מכיתות זנוע     

 .'ח-'כרכזת ז הסתייעו בשרי זדה      

 חוג , קבוצת כדורגל -:היו פעילויות שונות ומגוונות כגון. בני נוער 666 -כ יש כ"סה     

 .'זיו נעורים מסיבות וכו, דרמה         

 

 רכזי הנוער טוענים שקשה  27.8.72 -ל סיום תפקידם ברכזי הנוער הודיעו ע –תמר רוט 

 בחצי משרה ' ח-'להגיע לכלל הנוער ולכן הפתרון הוא להוסיף רכז לשכבה ז

 .'יב-ת יהיו רק לשכבה ט\והרכז

 76בגלל חוסר בתקציב לחצי משרה נוספת מציעה תמר לבקש תרומה בסך 

 .שקלים לחודש מכל משפחה

 

 בת שירות אינה מתאימה ואין לה את היכולת לשמש כרכזת  מבחינה מקצועית- דורון     

  .'ח-ז

 ת הנוער אינם מגיעים לשכבה זו כך שהיא נופלת בין הכסאות ולכן הפתרון \ורכז

 .רכז נוער רק לשכבה זו שילמד ויתמקצע בצרכים שלהם

 .הישוב נדרש לשנות תפיסה ולהכיר בצורך

 

 ריעה שיש צורך דחוף לרכז נוסף הועד צריך ועדת נוער בתמיכתו של דורון מת- יריב    

 .לדון בכך ולקבל החלטה

 מבקש מדורון לקבל מסמך שבמצב הקיים מחייב פיצול לשני רכזים ועם מסמך זה 

 .צריך לנסות לקבל יותר תקציבים

 

 .מציע לבצע פעילויות לגיוס כספים למטרה זו-  דב 

 

 

 סיכום 

 

 .הועד מבין את הצרכים ומוקיר את השקעת הועדה ודורון -

 .בשלב זה יצא מכרז כללי לרכז נוער -

  .תמר ומוטי, אייל פנינית חגי, איציק: ועדת המכרזים תכלול את החברים -

 

 

 לוי דינה –גן ילדים  .4

 

 .3"לוי דינה הגישה בקשה לחבר לה מקור מים עם מונה 
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ייעץ עם היועץ המשפטי ואם התשובה תהיה חיובית מאחר ומדובר בגן פרטי בבית הוחלט להת

 .לוי ורק לאחר תשלום חובותיהם לישוב' ח משפ"תבוצע העבודה ע

 

 מכרז פינוי אשפה .5

 

 .חברות 5מאיה השתתפה במכרז למרות שבסיור קבלנים היו ' רק חב

 

הוחלט להתייעץ עם היועץ המשפטי האם לבטל את המכרז או שניתן לפתוח אותו ולקבל 

 .ה לאור התוצאותהחלט

 

מ עם המגיש ולאחר מכן לקבל "ניתן לפתוח את המכרז ולנהל מו –תשובת היועץ המשפטי 

 .החלטה אם לפסול ולפרסם מכרז חדש או לקבלו

 

 פריצה במקווה .6

 

 .לערך הייתה פריצה במקווה 73.26בשעה  5.6.72ביום רביעי 

לראות אותו כי הצליח לברוח  הבלנית הגיעה בזמן שהפורץ היה בתוך המקווה אך לא הצליחה

 . ₪ 7666 -ולגנוב כ

 .הוזעקה משטרה

 

שני המנהלים . הםיהתקיימה פגישה עם  מנהלי הישיבה החרדית בכדי להתעדכן לגבי תוכניות .1

 .ח חשון"ספרו שבכוונתם לעזוב את הישוב בחודש אלול ולכל המאוחר בר

 

 מוחמד אלפלנא .8

 

א "בימים אלא הגיש תביעה לבית הדין לעבודה בת( עבד בפיתוח)פוטר לפני כשש שנים ל "הנ

 .כשעיקר טענתו שולם לו שכר פחות משכר מינימום

 .ממליץ לבדוק נושא זה ליתר העובדים ולתקן במידת הצורך

 

גן אודליה על שם ביתם שנהרגה בתאונת  –מן מבקשת לקרוא לגן ברחוב הדגן 'משפחת תורג .3

 .דרכים

 .הם מוכנים להשקיע במתקני גן

בשלב זה תבוצע עבודת הכנה שתכלול קבלת הצעות מחיר למתקנים ולצרכים נוספים  –ם סוכ

 .במקביל הועד יצטרך לקבלת החלטה לגבי גובה התרומה, לגן

 

 

 ב ב ר כ ה         

 מוטי רוזיליו        

 מזכיר הישוב        
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